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Operatie Benidorm
Een verhaal van Nicolas Ancion 

Illustraties: Karl Dussart

D e rekenles is nauwelijks tien minuten bezig 
als de rekenmachine van Allia flikkert. In 
plaats van cijfers staat er een boodschap op 

het schermpje: ‘Nieuw bericht’. 
Het meisje met de kastanjebruine haren kijkt 
stiekem op. Als de juf haar niet ziet, drukt ze en-
kele toetsen in en kijkt naar het schermpje: 
‘Agent Z22, je bent geselecteerd voor operatie 
Benidorm. Vertrek om negen uur vanavond. 
Vergeet de nodige spullen niet.’
Het bericht komt van Spooky, de baas van haar 
team. Zijn berichten zijn bevelen. Allia kijkt 
opnieuw op. De juf staat naast haar bank.

‘Mooi zo, Allia, je moet altijd de einduitkomst 
controleren op je calculator’, lacht ze.
‘Zeker juf’, zucht Allia opgelucht.

Benidorm, dat ligt in Spanje, bedenkt Allia na het 
avondeten. Op haar kamer stopt ze een bikini, 
zonnebrandcrème en een badhanddoek in haar 
rugzak. Terwijl ze de rits dichtschuift, wordt er 
op het venster geklopt. Allia springt op en draait 
zich om. Ze ziet een man voor het raam. Hij is in 
het wit gekleed en heeft een kap op zijn hoofd. 
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Zonder aarzelen grist het meisje de rugzak mee 
en schuift ze het raam open. 
‘Wegwezen’, fluistert de onbekende. Hij tilt haar 
uit het raam, de donkere nacht in. 
Even laten bungelen ze samen aan het uiteinde 
van een kabel. Langzaam worden ze opgehesen 
tot in een helikopter.
‘Z22, over enkele uren landen we in het noorden 
van Finland, aan de andere kant van de poolcirkel’, 
vertelt Spooky terwijl hij zijn bivakmuts uittrekt. 
‘Daar kom jij in actie.’
‘De poolcirkel?’ schrikt Allia. ‘En mijn zonne-
brandcrème dan?’
Spooky grinnikt. Zijn dikke, witte baard wipt op 
en neer. En als Allia haar rugzak opent en 
de bikini tevoorschijn haalt, buldert hij het uit en 
rollen de tranen over zijn wangen.
‘Z22, je vergat zeker alweer je handboek te raad-
plegen? Benidorm is de codenaam voor operaties 
in de Arctische zone. Gelukkig hebben we een 
andere plunje voor je aan boord. Laat me je uit-
leggen waar het om gaat. Er zijn aanwijzingen dat 
een Russische terrorist een geheime basis heeft in 
de ijsvlakte. Hij zou van daaruit raketten 
kunnen afvuren naar Europa. Jouw opdracht is om 
uit te zoeken hoe dat precies in elkaar zit.’ 

‘Hier heb je een kaart. De vermoedelijke plaats 
van de basis is erop aangeduid met een kruisje. 
We droppen je op enkele kilometers van die 
plaats, met een slee en honden. En we houden 
radiocontact.’

Bij het ochtendgloren staat Allia rechtop op een 
slee, die getrokken wordt door vier honden. Ze 
heeft zich warm ingeduffeld in een windjak met 
ganzendons. Stil, maar snel glijdt ze over de uitge-
strekte ijsvlakte. Op het scherm van haar mobiele 
radar ziet ze dat de basis vlakbij is. Toch is er in 
de verste omtrek geen kamp te bespeuren, en 
al helemaal geen lanceerbuis die naar de hemel 
wijst. Ze hebben zich vergist, denkt Allia. Ik heb 
voor niks gespijbeld …

Plots dondert een oorverdovend kabaal over 
de uitgestrekte ijsvlakte. Allia huivert. Het lijkt 
wel de schreeuw van een dier in doodsstrijd, 
een mengsel van hevig geweeklaag en gruwelijk 
gerommel. De honden verstijven, alsof ze tegen-
gehouden worden door een onzichtbaar hek. Ze 
stoppen hun oren onder de sneeuw.
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Allia zet een voet op het ijs en sluipt voorzichtig in de richting 
van het gejammer. Als ze de top van een helling bereikt, ziet 
ze waar het kabaal vandaan komt. Voor haar, in 
het midden van de vlakte, doemt een machine op, zo 
hoog als een huis van drie verdiepingen. Honderden 
lange metalen buizen, zo hoog als schoorstenen, wij-
zen dreigend naar boven. Als elke buis een raket kan 
afvuren, is dat genoeg om het complete continent te 
vernietigen. Wat is dit? Een geheime fabriek? 
Een legerbasis?

Plots verstomt het kabaal. Een mannetje verschijnt bene-
den aan het bouwsel. Hij loopt naar Allia toe. Die zoekt 
wanhopig in haar zakken naar een wapen om zich te verde-
digen.
‘Hallo!’ roept het mannetje. Het is ingeduffeld in een dik 
pak, en rond zijn hals zit een enorme sjaal. ‘Hou je van 
mijn muziek?’
Muziek, dat kabaal? Dat onverdraaglijke gejammer? 
Allia barst in lachen uit.
‘Dit is mijn monumentale orgel. Toen ik in 
Brussel woonde, klaagden de buren bij de poli-
tie over het lawaai. Ik verhuisde naar Moskou, 
maar daar kreeg ik dezelfde problemen. Maar 
hier stoor ik tenminste niemand.’
‘Behalve de ijsberen ...’
‘Wablieft?’ vraagt het mannetje.
‘Niks, ik zei dat ik ervandoor moet. Ze wachten 
op me voor het eten.’
‘Dan speel ik nog een deuntje als afscheid’, 
zwaait hij, terwijl hij naar zijn instrument loopt.
Allia wacht niet tot hij achter zijn klavier zit. Ze 
rent naar de slee. De honden rukken aan de lijn. 
Ze kunnen niet snel genoeg wegkomen van dit 
afschuwelijke kabaal.
Als ze buiten het bereik van het orgel zijn, 
schakelt Z22 haar zender in:
‘Spooky, geen raketten hier. Het enige 
gevaar dat hier dreigt, is dat de ijsberen 
doof kunnen worden.’
‘Z22, ik heb goed nieuws voor je. 
Een agent moet dringend tussenkomen 
op een strand aan de Middellandse Zee. 
En jij hebt me verteld dat je een bikini …’
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